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ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

150 χρόνια ΤΖΑΝΕΙΟ
Νικόλαος Πλατανησιώτης
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά
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Το πρώτο και ένα απ΄τα παλαιότερα
νοσοκομεία της χώρας μας. «ΤΖΑΝΕΙΟ»
σημαίνει
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
και
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
«ΤΖΑΝΕΙΟ».
Σήμερα δεν τιμούμε μόνο την ιστορία
του ΤΖΑΝΕΙΟΥ Νοσοκομείου αλλά και τον
ΠΕΙΡΑΙΑ. 150 Χρόνια. Χρόνια ιστορίας,
επιστήμης και ανθρωπιάς. Έξι γενιές
Πειραιωτών είχαν σαν φάρο ελπίδας το
ΤΖΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Δεν υπάρχει
Πειραιώτης που και μόνο το άκουσμα της
λέξης ΤΖΑΝΕΙΟ να μην του προκαλεί
ποικίλα συναισθήματα. Ελπίδας, Λύτρωσης,
Χαράς, Εμπιστοσύνης, Λύπης μερικές φορές
όταν χάσαμε προσφιλή μας άτομα αλλά
πάνω απ΄όλα σεβασμού. Σεβασμού στην
ιστορία του, σεβασμού στους γιατρούς του,
σεβασμού στο νοσηλευτικό προσωπικό του,
σεβασμού σε όλους τους εργαζόμενούς του.
Το ΤΖΑΝΕΙΟ δεν είναι απλά ένα άψυχο
κτίριο.
Είναι ένα ζωντανό κύτταρο της πόλης
και θα κάνουμε τα πάντα για να το
κρατήσουμε ζωντανό.
Η κρίση των τελευταίων ετών έχει
χτυπήσει ανεπανόρθωτα την πόλη μας.
Έχουμε από τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας
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και βέβαια δε μπορούσε να μην χτυπήσει το
Νοσοκομείο μας.
Πολλές φορές οι ελλείψεις είναι τραγικές,
κυρίως στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και
στο
προσωπικό.
Όμως,
έχει
άριστο
ανθρώπινο δυναμικό. Όλοι οι εργαζόμενοι
νιώθουν το Νοσοκομείο σαν σπίτι τους και με
υπεράνθρωπες προσπάθειες κρατάνε υψηλό
το επίπεδο θεραπείας.
Αυτό όμως αρκεί; ΟΧΙ. Η επιστήμη
προχωρά, η Ιατρική προχωρά. Πρέπει να
κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας ώστε από
αυτό το Νοσοκομείο να μη λείπει τίποτα και
να απαιτήσουμε από την Πολιτεία να το
κάνει.
Εμείς σαν Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά
το έχουμε δείξει εμπράκτως μέχρι σήμερα και
θα προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο.
Καλούμε λοιπόν την Πολιτεία και τους
Πειραιώτες να το δείξουν και αυτοί.
Σήμερα, όπως είπα, τιμάμε την ιστορία
του ΤΖΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Τιμάμε
την ιστορία της πόλης μας και ένας λαός που
δεν τιμά την ιστορία, που ξεχνά την ιστορία
του, είναι καταδικασμένος στην λήθη.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποίοι είμασταν,
ποιοί είμαστε και ποίοι θέλουμε να γίνουμε!!!!

